
 

IX Archidiecezjalny Konkurs 

 nt. „KOŚCIÓŁ UBOGACAJĄCY ŚWIAT” 

 

 Informacje Ogólne: 

1. IX Archidiecezjalny Konkurs nt. „Kościół ubogacający świat” skierowany jest  
do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Archidiecezji Lubelskiej.  
2. Organizatorami i realizatorami konkursu są: Zespól Szkół w Sawinie, Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół 
biorących udział w konkursie.  
3. Patronat medialny nad Konkursem objął tygodnik katolicki „Niedziela”.  
4. Wszelkich informacji na temat konkursu oraz jego regulaminu udziela Katarzyna Szczablewska-
Siwek – nauczyciel religii w Zespole Szkół w Sawinie (695931845, katarzynsiwek@gmail.com oraz 
Renata Terlecka – nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół w Sawinie (785639786).  
 

Cele Konkursu:  

Celem konkursu jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania życiem Kościoła i rolą Kościoła, jaką 

odgrywa od początków swego istnienia w społeczeństwie i w życiu poszczególnych jednostek. 

Konkurs w swym zamyśle ma charakter cykliczny i każdego roku będzie miał nowy temat.  

Tematyka Konkursu:  

1. Tematyka konkursu dotyczy Kościoła – jego teologii, historii, Liturgii, sztuki sakralnej 

(treści zgłębiane na lekcjach religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, 

sztuki). Zagadnień związanych z tymi kwestiami jest bardzo wiele. 

 

Konkurs ma charakter indywidualny. 

 

Tegoroczny temat przewodni brzmi: Ruch Światło - Życie 

Kategorie wiekowe: 

1) Klasy „0” – III praca plastyczna wykonana dowolną techniką (format A4 lub A3) nt.: 

a) Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 

b) Oaza Dzieci Bożych 

Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac. Termin nadsyłania prac: 28 kwietnia 2017r. na 

adres: Zespół Szkół w Sawinie 

Ul. Brzeska 14 

22-107 Sawin (z dopiskiem: Archidiecezjalny Konkurs) 

 



Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową:  

Imię i nazwisko:………………………………….. 

Szkoła:……………………………………………..Adres:……………………………… 

Klasa:……………………………………………… 

Opiekun:……………………………………….. Numer telefonu:…………………….. 

 

2) Klasy IV-VI praca literacka (wiersz lub modlitwa) nt.: 

a) „Dziękujemy Ci (Boże) za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka 

(Blachnickiego)…” 

b) Dziękujemy Ci (Boże), że (…) wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch światło-Życie…” 

 

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową:  

Imię i nazwisko:………………………………….. 

Szkoła:……………………………………………..Adres:………………………………… 

Klasa:……………………………………………… 

Opiekun:………………………………………..Numer telefonu:……………………….. 

 

Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac. Termin nadsyłania prac: 28 kwietnia 2017r. na 

adres: Zespół Szkół w Sawinie 

Ul. Brzeska 14 

22-107 Sawin (z dopiskiem: Archidiecezjalny Konkurs) 

 

3) Gimnazjum 

a) Konkurs wiedzy  – uczestnicy rozwiązują test, zadania otwarte, skojarzenia, 

krzyżówki itp. 

b) Każdy uczestnik przygotowuje plakat – zaproszenie na Oazę (technika 

dowolna – format A3) i prezentuje plakat komisji. 

Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników. Termin zgłoszeń upływa 28 kwietnia 

2017r. na adres: katarzynsiwek@gmail.com lub na adres Szkoły (można też zgłosić udział 

ucznia telefonicznie). Zgłoszenie musi zawierać informacje:  

Imię i nazwisko:………………………………….. 

Szkoła:……………………………………………..Adres:………………………………… 

Klasa:……………………………………………… 



Opiekun:………………………………………..Numer telefonu:……………………….. 

Uczestnik przywozi ze sobą plakat, który będzie oceniany w Konkursie. Konkurs ma 

charakter indywidualny! 

 

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Sawinie 10 maja 2017r. o godz. 10.00 . 

 

 

Wręczenie nagród dla wszystkich kategorii wiekowych odbędzie się w Zespole Szkół  

w Sawinie, ul. Brzeska 14  

10 maja 2017 roku o godzinie 12.00. 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, natomiast uczniowie, którzy uplasują się na 

trzech pierwszych miejscach otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Koszty dojazdu do Sawina 

pokrywają uczestnicy.  

Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek i miłą atmosferę. [Dojazd z Chełma – PKS o godz. 9.20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


